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1. Mötet öppnas. 
 

2. Kjell Lidström väljs till mötesordförande. 
 

3. Ann-Sofie Jakobsson väljs till mötessekreterare. 
 

4. Till protokolljusterare väljs Anders Vanhala och Jenny Lidman. 
 

5. Kallelsen till mötet godkänns, dock ska annonsering vid busskuren ske till 
Majstämman 2017. 

 
6. Ann-Sofie Jakobsson läser upp beslut från styrelsens möte den 26/4 samt 

den 9/5. 
 

7. De planerade aktiviteterna i byn inför sommaren är: 
 
Älgmete den 16/7. Byns förening säljer fika denna dag. Det finns även 
möjlighet att ha hyra ett bord för 50:-  om någon vill vara delaktig vid 
loppisen.  
 
Medlemsfesten blir den 30/7, Leif och Ingrid anordnar den och återkommer 
med mer information. 
 
Älgbön blir den 4/9. 

 
I övrigt kommer styrelsen att lägga ut förslag på aktivitet vid badplatsen, till 
exempel gemensam grillning vid fint väder. 
Badplatsen ska även röjas under sommaren. Styrelsen har fått ett 
godkännande för detta.  
 

8. Övriga frågor: 
 
Ingrid frågar om det finns intresse av att ta emot redskap för skomakeri och 
ställa ut dessa i Gästgiveriet, Åke och Maria Edström tackar ja till detta 
förslag. Städgruppen ser över placering av föremålen. 
 
Maria Edström meddelar att en del av föremålen som finns på Gästgiveriet 
kommer att plockas bort då de är extra rädda om dessa.  



Den karta som finns i Gästgiveriet finns det endast ett exemplar av, museet 
har hört av sig och vill fotografera den. Maria kommer att ansvara för detta. 
 
Lekstugan som står framför Gästgiveriet ska ses över, om den går att 
använda som förråd så gör föreningen det, annars kommer den att rivas. 
 
Gräsklippningen sker vid behov. Ingen lista är gjord för 2016. Inför 2017 
kommer byaföreningen att se över inköp av en självgående gräsklippare. 
 
Årsmötets protokoll ska ändras gällande skrivelsen om uppdrag som 
revisorer. Detta ska även ändra i protokollet som ligger på hemsidan. Anita 
Södermark och Jonas Borgström ska skriva under protokollet från årsmötet 
när detta är ordnat. 
 
Styrelsens ska även skicka in organisationsnummer till länsstyrelsen. 
 
Gällande målningen av Gästgiveriet så är det ej klart runt alla fönster, detta 
kommer föreningen att äska pengar till inför nästa sommar. Föreningen 
kommer även att kontakta museet för att höra vad som gäller vid 
ommålning, kittning av fönster och målning av utterdörr för en K-märkt 
byggnad. Inför detta kommer styrelsen att ha ett möte tillsammans med 
Maria och Åke Edström. 
 
Styrelsen presenterar Jennys idé om att trycka upp en t-shirt för de som är 
intresserade av detta. Jenny kommer att lägga upp valmöjligheter samt 
kostnader på hemsidan så får de som vill beställa ta kontakt med henne. 
 

9. Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Justerare    Justerare 
Anders Vanhala   Jenny Lidman 


